






On pääsiäinen ja odotan että joku noita tulisi pelastamaan mut 
tämän  tiedotteen  kirjoittamisen  koettelemukselta.  Vaan  eipä 
tunnu ketään kiinnostavan. Siispä…

Lieneekö  kyseessä  laiskuus,  pitkittyneen  talven  hidastamat 
elintoiminnot,  mielenkiinnon  kohdistuminen  muuhun  (netin 
syöverit),  yleinen  saamattomuus,  vai  ainoastaan  luomisen 
tuska,  mutta  kovasti  tuntuu  vaikealta  muodostaa  tahroja 
paperille. Tässä niitä nyt tulee, mietteitä mieleni syövereistä.

Kevät  etenee  näyttelyin.  Tässä  lehdykässä  on  pieni  katsaus 
Kaapelitehtaalla  järjestettyyn  Kustom  Kulture  Show’hun. 
Iltabileet  ja  swap  jäi  jutussa  —se  nyt  niin  paljon  mikään 
juttukaan  ole,  muutama  rivi  vain—  mainitsematta,  mutta 
paljonko niistä on kerrottavaa? Masan sunnuntaisesta olotilasta 
päätellen ei ainakaan loppuilta ole maininnan arvoinen.
Swapissa  toiset  tekivät  löytöjä,  ja  toiset  onnistuivat  onneksi 
pitämään kätensä taskuissaan.

Tätä kirjoitellessa olen  juuri palannnut American Car Showsta. 
Juttua  ei  tähän  ehdi,  kuvien  kehitys  kun  ottaa  aikansa(?). 
Näyttely  herättää  joka  vuosi  keskustelua,  niin  puolesta  kuin 



vastaan.  Olihan  siellä  näytillä  hienoja  ajokkeja,  jos  kohta 
vaatimattomammankin  viimeistelyn  omaavia.  Vauilmiö  taitaa 
olla  nykyisin  vaikeampi  saavuttaa  kuin  joskus muinoin,  vaikka 
ajokit ovat ihan eri luokkaa nykyään.

Samassa  yhteydessä  pidettiin  FHRAn  jäsenkerhopalaveri 
johon  osallistuimme  Heleniuksen  Mikan  kanssa.  Mika  otti 
kahvia ja keksiä, minä passasin.
Palaverissa käytiin läpi Kauhavan kiihdytysrata hanketta, muita 
FHRAn  tulevia  tapahtumia  ja  jäsenkerhojen  tapahtumia  joissa 
FHRA  on  mukana.  Leo  Laurell  kertoi  myös  miten  FHRA  voi 
tarjota omaa osaamistaan  ja kokemustaan kerhojen  toiminnan 
avuksi.  Ja  miten  vastaavasti  halukkaat  kerhot  tai  yksittäiset 
kerhojen  jäsenet  voisivat  olla  avuksi  FHRAn  järjestämissä 
tapahtumissa.  Kesän  tapahtumakalenteri  näyttää  jo  melko 
täydeltä.  Vielä  kun  ottaa  huomioon  monen  muunkin  tahon 
järjestävän  tapahtumia,  ja  päälle  vielä  kaikki  muut 
kesätapahtumat, niin huh huh…
Mielenkiintoista  oli  myös  kuulla  myös  Pekka  Vaistolta  mitä 
muutoshankkeita  tai  –tavoitteita  on  vireillä 
harrasteajoneuvorintamalla Trafin  ja muiden viranomaistahojen 
kanssa. Paljon on asioita joihin on saatu vaikutettua, paljon on 
vielä  tavoitteissa.  Eteenpäin  mennään  hitaasti,  mutta 
toivottavasti oikeaan suuntaan.
St1  liikenne  ja  jakeluasemien myynti  ja markkinointipäällikkö 
Mikko Reinekari  kävi  kertomassa  hieman pian  laseerattavasta 
polttoaineesta  ja  yhtiön  toiminnasta  yleisemmällä  tasolla. 
Yllätyin  miten  monessa  yhtiö  on  mukana.  Saimme  myös 
katsauksen  mihin  suuntaan  energian  kulutus  ja  tuotanto  ovat 
menossa  ja  minne  poliitikot  haluaisivat  sen  menevän. 
Kansalaisille  esitellään  ruusuista  tulevaisuutta,  mutta  totuus 
saattaa olla jotain aivan muuta. Ken elää, se näkee, tai kuolee 
katsellessaan.  Sen  verran  sujuvasanainen  kaveri  oli,  että  olisi 
jaksanut kuunnella pidempäänkin.



Nähtäväksi  jää  palaanko  näyttelyyn  tai  palaveriin  vielä 
seuraavassa lehdykässä.

14.15.4.  Tampereen  Messukeskuksessa  (PIrkkahalli) 
järjestetään Hot Rod&Rock Show. Tervemenoa!
Riverside Cruisersin  jäsenkortilla  saa  parin  euron  alennuksen. 
Alennuksen  saa  ainoastaan  oikeimman  puoleiselta 
lipunmyyntipisteeltä.  Tampereella  on  totutusti  ollut  laadukasta 
kalustoa, joka on ollut näytillä Ruotsin Elmiassa pääsiäisenä.

12.5.  Helsingin  Jäähallissa  järjestetään  ensimmäistä  kertaa 
Nostalgia Car Show. Ensimmäisen vuoden  teemaksi on valittu 
"Suomalaisen  Hot  Roddingin  synty".  Paluu  "kultaisen 
nuoruuden lähteille", eli 1970 ja 1980luvuille sekä 1990luvun 
alkuun. Kyseessä on vuosikymmenet,  jolloin mm. jenkkiraudat, 
rock'n'roll,  farkut  ja  hampurilainen  vyöryivät  Suomeen  ja 
harrasteautoilu  ja   moottoripyöräily maassamme saivat uuden 
merkityksen  amerikkalaisen  nuorisokulttuurin  rantauduttua 
Suomeen. Näyttely toteutetaan siis retroilun merkeissä.
 
19.5. Maisemacruisaillaan  jo 11. kertaa. Kokoontuminen Salon 
torilla alkaa 15.45 lähtien. Iltabileet Maran Klubilla. Järjestäjänä 
Cruising & Rock'n'Roll Club.

20.5.  klo  16.00  kokoonnutaan  Perämiehenkatu  10:een 
kevätkokouksen  merkeissä.  Kokouksessa  käsitellään 
sääntömääräiset  asiat,  tarjolla  pullaa  ja  virvokkeita.  Ei 
henkilövalintoja! Ainakaan montaa…..

Tämän jälkeen aletaan kesän vietto erilaisine tapahtumineen ja 
perinteineen,  tai  uusia  keksien,  kunnes  koittaa  kenties  kesän 
odotetuin päivä; 11.8. BURNOUT PARTY!!!
Ohjelma  iltabileiden  osalta  on  vielä  hieman  auki,  tunnetko 



halukkuutta  bilevastaavaksi?  Ota  yhteyttä  Jyrkiin  tai  Anssiin, 
yhteystiedot INFOsivulla.
Muutenkin  jos  sinulla  tai  kaverillasi  on  mielenkiintoa 
tapahtuman läpivientiin osallistumiseen, ota yhteyttä.

Sivulta  2,  eli  RC  News  INFOsivulta  löytyy  Riverside  Timers 
keikkakalenteri.  Sama  kalenteri,  mutta  nopeammin 
päivitettyvänä,  löytyy  http://www.riversidecruisers.fi    Riverside 
Timers  keikkakalenteri.

Kiinnostaako  lähteä  keikoille?  Tarjolla  hyvää  seuraa,  kisojen 
seuraaminen  aitiopaikalta,  tapahtumasta  riippuen  majoitus  ja 
ruokailut.  Kylmä  cocacola  ja  jäätyneet  dumlekaramellit  eivät 
kuulu nykyisin lounasvalikoimaan. Pahoittelemme.
Toimintamme  kaipaa  muutenkin  uusia  tekijöitä    ja  ajatuksia. 
Uusien ajatuksien survominen meidän vanhojen sarvikuonojen 
päähän  voi  olla  kovan  takana,  mutta  uskoisin  sitkeyden 
voittavan kovemmankin otsaluun.

Olikohan tätä taas yhteen kertaan?

Aurinkoista ja moottoriharrasteista kesää odottaen





JJoo   kkuuuuddeett ttaa    kkeerr ttaaaa   jjäärr jjeesstteett tt ii iinn    ttaa llvveenn   kkaaaammookksseenn   ppäääätt ttyymmiissttää    jjuuhhll iissttaammaaaann  
KKuussttoomm   KKuull ttuurree    SShhooww   KKaaaappeell ii tteehhttaaaall llaa ..    OOnnnneekksseennii    oo lleenn   ppäääässssyytt    ttuuttuussttuummaaaann  
jjookkaaiisseeeenn  KKKKSS ttaappaahhttuummaaaann..
VVeerr rraatteessssaa   eennssiimmmmääiiss iiää    ttaappaahhttuummiiaa    ppaarr ii iinn    vv ii iimmeeiisseeeenn,,    oonn   hhuuoommaatt ttaavviissssaa  
aauuttoojjeenn   vväähheennttyynnyytt    mmäääärrää ..    KKoorrvvaaaakkoo   llaaaattuu   mmäääärräänn??   EEhhkkää..    KKuuii tteennkkiinn  
hheennkkii llööäännii    kk ii iinnnnoossttaaaa   eenneemmmmäänn   aauuttoott    kkuuiinn   mmuuuutt    kkuullkk iinneeeett ..    TTooiissaall ttaaaann  
ttaappaahhttuummaaaa   ee ii    jjäärr jjeesstteettääkkäääänn   vvaaiinn   mmiinnuuaa   mmiiee ll llyytt ttäämmäääänn..    TTookkii    mmyyööss   mmuuiihhiinn  
eessiinneeiiss ii iinn   kkääyytteett ttyy    iiddeeooiinntt ii    jjaa   kkääddeennttaa ii ttoo    ttaahhttoooo  mmyykkiissttääää   ttää ll llaa iisseenn  nnyykkeerr ttää jjäänn..
KKoosskkaa   eenn   oossaaaa   uurrhheeii lluusseelloossttaa jjaa    PPaaaavvoo   NNooppoosseenn   ttaavvooiinn   mmaaaallaa ii ll llaa    ssaannooiikkssii   
nnääkkeemmäääännii    jjaa    kkookkeemmaaaannii ,,    oo lleenn   ppaakkootteett ttuu   eessii tt ttäämmäääänn   ttaappaahhttuummaaaa   mmuuuuttaammaann  
oott ttaammaannii    rrääppssyynn  aavvuull llaa ..



EEii  ttaaiiddaa  jjääääddää  eeppäässeellvvääkkssii  oommaa  ssuuoossiikkkkiinnii........



Yllättävää miten hyvää hyvä musiikki on!

Kaappi voi sisältää yllätyksen.






